
Banque Populaire Rives de Paris: Skapar en flexibel 
kontorsmodell för nytt huvudkontor
PARIS, FRANKRIKE

Kund: Banque Populaire Rives 
 de Paris 

Plats: Paris, Frankrike 

Antal anställda: 850 

Antal arbetsstationer: 700 

Ergotrons lösning: TRACE™ enkel- och 
dubbelskärmsfästen 

Projekt: Flytt av huvudkontor och 
implementering av flexibel kontorsmodell

I en tid då många anställda har 
vant sig vid att arbeta hemifrån 
inser arbetsgivarna vikten av 
att tillhandahålla moderna och 
ergonomiska utrymmen anpassade 
till nya arbetssätt. Banque Populaire 
Rives de Paris, ett 100+ år gammalt 
bankkooperativ med mer än 9,5 
miljoner kunder över hela Frankrike, 
har etablerat en modell att följa för 
andra företag som går över till flexibla 
kontorsmodeller. 

Efter att med framgång ha 
implementerat hybridarbete under 
covid-pandemin såg Banque 
Populaire Rives de Paris en möjlighet 
att använda både flexibla och 
ergonomiska principer i utformningen 
av det nya huvudkontoret – en 16 000 
kvadratmeter stor byggnad med lång 
historia, där bland annat Air France och 
Le Monde har haft sina lokaler. 

kund- 
berättelse



Även om projektet började som en flytt 
till en ny huvudkontorsbyggnad innebär 
det också en fullständig omvandling 
av Banque Populaires arbetsmiljö. 
Övergången till en mer flexibel 
kontorsmodell krävde samarbete 
mellan alla företagets avdelningar för 
att välja ergonomisk utrustning som 
kunde anpassas till alla anställda. En 
arbetsgrupp bestående av anställda, 
ergonomer, chefer och ledarskap 
bildades för att fastställa förväntningar 
och testa produkter inklusive skrivbord, 
arbetsstolar och bildskärmsfästen.  

I kategorin bildskärmsfästen testade 
arbetsgruppen olika lösningar 
för enkel rörelse, enkelhet och 
installationshastighet samt stabilitet. 
Bildskärmsfästena måste vara 
tillräckligt anpassningsbara för 
att anpassa sig till de olika slags 
arbetsstationer som företaget 
planerade för det nya utrymmet, 
inklusive arbetsstationer av typen 
solobord, skrivbord med fast höjd och 
justerbara skrivbord, arbetsstationer 
av kapelltyp och utrymmen för 
chefer och ledningsgrupp. Man 
valde Ergotron TRACE™ enkel- och 
dubbla bildskärmsfästen för att ge en 
ergonomisk miljö som kunde anpassas 
till den individuella arbetarens behov 
för alla 700 arbetsstationer. 

“Vi letade efter ergonomiska 
bildskärmsfästen som skulle hålla 
över tid och kunna utvecklas med vår 
teknik”, säger Xavier Guiseppone, IT 
Solutions Project Expert för Banque 
Populaires Rives de Paris. “Ergotron 
TRACE Monitor Mounts är den idealiska 
lösningen för vår flexibla kontorsmiljö 
och arbetsstationer som anpassar 
sig till anställdas olika behov och 
kroppsbyggnad.” 

Den kooperativa och regionala banken, 
som redan är Lucie 26000-certifierad 
för sitt engagemang inom miljöskydd 
och arbetsvillkor, siktar mot HQE 
Sustainable Building, Breeam och 
Osmoz-certifieringar för att uppfylla 
kraven i sin CSR-policy (företagets 
samhällsansvar). 

“Vi letade efter ergonomiska bildskärmsfästen som skulle hålla över tid och 
kunna utvecklas med vår teknik. Ergotron TRACE Monitor Mounts är den 
idealiska lösningen för vår flexibla kontorsmiljö och arbetsstationer som 

anpassar sig till de anställdas olika behov och kroppsbyggnad.” 
— Xavier Guiseppone, IT Solutions Project Expert för Banque Populaires Rives de Paris
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